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 مرآز بيو لألبحاث
 

  عن المرآزنبذة

 والتوجهات واإلتجاهات القضايار المعلومات عن يوف إلى تسعىي حزبيغير  "وقائعمع للمج"إن مرآز بيو لألبحاث 
ات للرأي العام وأبحاث في ستطالعإجراء عبر إتحقيق مسعاه هذا يقوم المرآز ب. لعالمتسهم  في صياغة الواقع في أميرآا وا التي

 المرآز قطعا  وال يأخذ.واإلحاطات اإلعالميةم الندوات  وتنظي التغطية اإلخبارية، وعبر نشر األخبار وتحليلعلم اإلجتماع
 .مواقف حيال القضايا السياسية

 
عبر  تم إجراؤهاو ،" الخيرية اإلئتمانيةصناديق بيو" سخية قدمتها ةمنحب األميرآيين المسلمين  عندراسةال  هذهُمولت

لدين حول ا بيو منتدى"و" الصحافةللشعب واث رآز بيو لألبحم: " هما، مشروعين من مشاريع مرآز بيو لألبحاثشراآة بين
مشورتهم " مشروع بيو للتوجهات العالمية"و" مرآز بيو الهسباني" في آل من العاملينوقد قدم العديد من ، "والحياة العامة

 .ومساعدتهم اإلضافيتين
  

 يو لألبحاثمرآز ب
 رئيس تآندرو آوه 

 نائب رئيس تنفيذي لوربول تاي 
 نائبة رئيس روسولر غيأليزابث م 

 مدير األبحاث اإلستطالعية المسحية سكوت آيتر 
 آبير المحررين نتشارد مورير 

 تصاالتاإلمديرة  فيديا آريشنامورتي 
 

 لألبحاث للشعب والصحافة  بيومرآز
 مدير آوهتآندرو  

 ة، قسم التحريرمديرة مشارآ هرتيآارول دو 
 ، قسم األبحاثمدير مشارآة مايكل ديمك 

 ير الباحثينآب د وايكيتشارير 
  اإلستطالعات المسحية والبياناتمديرة نيالنتي ساماراناياآه 

 باحثون مشارآون يدورفا، شون نب سلزجوليانا هورويتز، رو 
 مساعد تنفيذي اينريتجايمس آلب 

 
 العامةلدين والحياة منتدى بيو حول ا

 مدير لويس لوغو 
 نائبة مدير ساندرا ستنسل 

  الدين والسياسة األميرآيةشؤونبير الزمالء في آ غرين. جون سي 
 زميل باحث غرغوري سميث 

 مشاركباحث  قوآص. دانيال أ 
 مجابرمساعدة  سحر شودري 

   
www.pewresearch.org 
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 تمهيد
 

  للدهشةا مثيرا هناك نقصإال أن. أهمية واحجم النمو ب من المجتمع األميرآي آخذةيشكل المسلمون شريحة
 ن إلى سببين، أولهما أذلك ويعود،  من الجمهور عن التوجهات واآلراء الخاصة بهذه الشريحةاألبحاث الكمية في

 كلذل الدينية؛ وانتماءاتهم  الناسمعتقداتعن  أسئلة طرحب ت المتحدة الرسمي لإلحصاءمكتب الواليال القانون ال يسمح
 ويكمن السبب الثاني في. اسية لألميرآيين المسلميناألس الديموغرافية ت نعرف سوى القليل جدا عن الصفا الفإننا

حول دون ، مما ي إجماال الواليات المتحدةمن عدد سكانضآلة النسبة السكانية التي يشكلها األميرآيون المسلمون 
  .عنهمة للسكان بقدر يسمح بالقيام بتحاليل مجدية اإلستطالعات المسحية العام في مجرى  مقابالتإجراء

 
من  من نوعه تم السعي  أول استطالع مسحي وطني شاملراسة مرآز بيو لألبحاث هي فإن د عليه،بناء

 الدراسة  هذهيتبنو. مسهبودقيق  قياس ديموغرافيات األميرآيين المسلمين وتوجهاتهم وتجاربهم بشكل  إلىخالله
 األقليات المسلمة في في أوساط 2006عام " مشروع بيو للتوجهات العالمية"أجراها التي مسحية الستطالعات اإلعلى 

 الستطالعات امتداداميرآيين المسلمين راء األآل ستطالع المسحي اإل هذايشكلآما . رنسا وألمانيا وإسبانيابريطانيا وف
 في  مسلما30000شارك فيها ما يزيد على بيو المسحية العالمية التي أجريت خالل السنوات الخمس الماضية والتي 

 .2002 دولة حول العالم منذ عام 22
 

 في الدراسات تبعتاالتي تلك بمقارنة   شموال أآثر األساليب هذه الدراسةتهالذي اتبعآان األسلوب المنهجي 
.  المسلمينتمثللحصول على عينة نموذجية ل مستجيبا 60000 حوالي مقابلةفقد تم .  األميرآيين المسلميننالسابقة ع

ستطالع لإل الفرعية عيناتال وآان حجم. إضافة إلى اإلنكليزية بالعربية واألردوية والفارسية، ولقد أجريت المقابالت
 ،اإلحصائيالمجموعات الفرعية للمجتمع بين  التوجهات تالفخأنماط ااستكشاف ، األمر الذي مكن من ياوافالوطني 

لك المنتسبة  تبينها مختارةعرقية  المولودين في أميرآا، ومجموعات  المهاجرين الحديثين، ومعتنقي اإلسالم فيهبما
 .فريقياألميرآي اإل العربي والباآستاني وثتراإلى ال

 
توجهات م األميرآي وآراء الجمهور العاو  من جهةن آراء السكان المسلميبين قابل اإلستطالع المسحيآما 

ن بعض نتائج اإلستطالع إأخيرا، . ، من جهة أخرى، بما في ذلك أوروبا الغربيةالمسلمين في جميع أنحاء العالم
  .سكان األميرآيين المسلمينال مجموع عدد في النقاش الدائر حول  هامةةهم بصورالمسحي تس

 
 مرآز"، بما فيها  من مشاريع مرآز بيو لألبحاثالعديد  لدىجهودالة تضافر جاء اإلستطالع المسحي نتيج

أشرف على وقد ". مرآز بيو الهسباني"، و"لدين والحياة العامةمنتدى بيو حول ا"و، " والصحافة للشعبلألبحاث بيو
آما قام . لويس لوغو" لدين والحياة العامةمنتدى بيو حول ا" ومدير آوهتالمشروع رئيس مرآز بيو لألبحاث آندرو 

 مساعدة الدراسة بدوره آمدير مشروع باث،سكوت آيتر، مدير األبحاث اإلستطالعية المسحية لمرآز بيو لألبح
ين اآلخرين في مرآز ولقد شارك الكثير من الباحث. "منتدى بيو"غوري سميث، الزميل الباحث في  غرقدمهادؤوبة 
  . الدراسة وتنفيذها وتحليلهاتصميمبيو في 

 
 . المسحي وتطويرهللمشروع ساسية األوضع المفاهيملولقد التمس باحثو بيو مشورة أخصائيين خارجيين 

 السياسة في جامعة برينستون والمتخصصة في دراسة الرأي العام دائرةستاذة المساعدة في  األ،فقامت أماني جمال
ذوي تشاري الخارجي للمشروع باحثين  ضم المجلس اإلسهذا وقد.  للمشروع آبيرة المستشارينبدور ،المسلم

 :اختصاص في مجال الدراسات عن المسلمين في أميرآا



 إحسان باغبي، جامعة آنتاآي •
، "المسيحي-مرآز التفاهم اإلسالمي"و" المسلمون في الساحة العامة األميرآية"بخاري، مشروع . زاهد هـ •

 جامعة جورجتاون
 بيا المعلمين، جامعة آولومآريستيلو، آلية لويس •
 ناسالي هاول، برنامج الثقافة األميرآية، جامعة ميشيغ •
 بيتر ماندافيل، مرآز الدراسات العالمية، جامعة جورج مايسون •
 لتعليم الالهوتيل هارتفورد معهدسون، إنغريد مات •
 معهد السياسة والتفاهم اإلجتماعييني، فريد سنزا •

 
إجراء العمل الميداني للمشروع بمساعدة خاصة ب"  إنك،وآوفاالسيشولمان، رونكا، وب" مؤسسةولقد قامت 

العامل في مايكل بريك .  ح آل منوساهم. شولمان.  ومارك أ،نز توراخيا، وروبرت مكغاو، وماريا إفنتانيشتمن 
 آل ساعد المشروعوآذلك . في الشؤون المنهجية آمستشارين ان وآورتني آندي من جامعة ميشيغ"وستات"شرآة 

شرآاء "ولقد ساعد فريق . "مرآز بيو الهسباني"ـباسل التابعين ل. وريتشارد فراي، وجفري سه، مزاديكمن شيرين ح
يك، وجوناثان بست، وستايسي يوج وباألخص الري ه--" نترناشونالالمسحية إبحاث اإلستطالعية لألبرينستون 

. لمين في شتى أرجاء الوطنالوصول إلى المس في تطوير العينة التي استخدمت من أجل --ديآنجيلو، وجولي غاسيور 
.  ساعدت في تصميم أسلوب المعاينةاتمعلومعلى توفير  "آبت إنكشرآاء "ليا العامل في غباتا.  مايكل بعملوقد 

ساعد في  ، مماالمتخصصةالعمل المتعلق بالمجموعات في  المساعدة " اإلجتماعيينمعهد السياسة والتفاهم"وقدم 
 عزمت، ونارجس باجوغلي، ورندة جمال بتحضيروساعدت آل من سوفيا . مسحي اإلستطالع الإستبيان صياغة

 .لملخص الدراسةالحالية  العربيةغة أعد غسان نصر الصيو. ستبيانسئلة اإلالعكسية ألالترجمة 
 

ستشارين والمتعاقدين قدمتها مجموعة من المات التي التوجيهات واإلرشادتم تصميم المسح عن طريق 
 . نشرها البيانات وتفسير هذههو وحده المسؤول عن  مرآز بيو لألبحاث  يبقىن، ولكنستشارييوالخبراء اإل

 
 
 
 
 

 
 آوهتآندرو 
 رئيس
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 لألبحاث بيو رآزم 1 األميرآيون المسلمون
 

 رهاب اإلضد حول الحرب هتماماتإ
  التيار السائدطبقة وسطى ومعظمهم ضمن: المسلموناألميرآيون 

لبيتهم هم في غا أنالواليات المتحدة نحاءأشتى   من مسلموننميرآيوأ شارك فيه استطالع مسحي شامل ظهري
تفّرق بين  ما زالت  التيضاياومعتدلون في مواقفهم تجاه الكثير من الق ،عيشهمفي سعداء  ،عهممندمجون في مجتم
 .من المهاجرين يتألف معظمه التعدديةغاية  في مجتمعاالمسلمون ميرآيون ويشكل األ . العالم حوليينالمسلمين والغرب

 أن ساحقةهم البغالبيت  آما أنهم يعتقدون.وتوجهاتهمهم وقيمهم تطلعات من حيث ن في الصميمميرآيوهم أف ،ومع ذلك
علمي  التحصيلالدخل وال في مستوياتعتقاد يتجلى هذا اإلو .األميرآي المجتمع ثماره فييأتي  د أنال ب دؤوبالعمل ال
 .العام إجماال واقع الجمهور تعكس تيال و،لديهم

 المسلمين البالغين%) 65(ثلثي حوالي   أن المسحيستطالع اإلآما يظهر
قد منهم % 39 بة نسأخرى، وأن المقيمين في الواليات المتحدة ولدوا في بلدان

 ،يشكل العرب في حينو. 1990  بعد عام الواليات المتحدةإلىقدموا 
من  جاؤواقد   منهمرالكثيف، ن المسلمين من المهاجري نسبة آبيرة،بالمقارنة

 تعدىما ييشكل األميرآيون السود و .آسيا الجنوبية أخرى في اندآستان وبلالبا
من % 20 ولواليات المتحدة في االمولودين المسلمينمن قليال  نصفال
 .سالم اإل منهم اعتنقكثيروال ،جماالن إيميرآيين المسلماأل

  نظرة األوسعجتماعي محيطهم اإلإلى نميرآيين المسلمي األ مجملينظر
جيدة أو  مجتمعاتهم الخاصة العيش في  نوعيةإنيقول معظمهم ف. عامة ةيجابيإ

المجتمع نسبة غيرهم من   معميرآيين المسلمين نسبة األوتتساوى. ممتازة
عالوة على . مجريات األمور في األمة عامةعن  من حيث رضاهم األوسع
معظم  إن  القائل الرأيمع  يتفقوننمن األميرآيين المسلمي% 71 إن ذلك،

الناس الذين يطمحون إلى التقدم يستطيعون تحقيق طموحهم إذا آانوا على 
 .استعداد للعمل الدؤوب

 لتطرف اإلسالميان فضوري المسلميناألميرآيين  أنستطالع  اإليظهر
األقليات المسلمة  في أوساط  مثل هذا التطرفالتي ترفضنسبة التفوق  بنسبة
 تههذا الفارق هو أآبر من الفارق الذي سبق وأظهرو ؛با الغربيةأوروفي 
مشروع "ضمن  2006ة التي أجريت عام مسحيال اتستطالع إحدى اإلنتائج
  الوالياتن فيمسلميالفي بعض أوساط  سالمي للتطرف اإل أوسع نوعا ماقبوال ولكن هناك ".ميةلعا الجهاتوتبيو لل
 تنظيم القاعدة الذين يدينون المولودون في أميرآا السودالمسلمون ن ميرآيوفاأل. خرىاأل همأوساطمنه في  المتحدة
إن المسلمين  ذلك، إلى إضافة . بنفس الشكلنهنوخرين الذين يدياآلالمسلمين   األميرآيين مننسبيا  هم أقلاطعقبشكل 
وية عن هبشدة  عراب اإلإلى  سنا منهماألآبر ميرآيين المسلمين من األميالأآثر  في الواليات المتحدة الشباب
 في بعض تبريرها م يمكنسالنتحارية دفاعا عن اإل اإل عمليات التفجيرإن القول إلىميال بكثير آثر أآما أنهم  إسالمية؛

لتطرف اإلسالمي لاألميرآيين المسلمين  لدى المطلقة مستويات التأييد ذلك، فإن وبالرغم من.  على األقلألحيانا
 .المسلمين حول العالمب  قورنتلو  فيماخاصةجدا،  متدنية

 :األميرآيون المسلمون
 من هم؟

 
 المجموع 

 % ... المولودينالنسبة المؤلفة من
 65 خارج الواليات المحدة

 24 منطقة العربيةال
 8 الباآستان

 10 آسيا الجنوبية آخر
 8 إيران
 5 أوروبا

 4 إفريقيا آخر
 6 آخر

 
 35 في الواليات المحدة

 20 أميرآي أسود
 15 آخر

 100 
 

 65 خارج الواليات المحدة
 :سنة الهجرة

2000-2007 18 
1990-1999  21 
1980-1989 15 
 11 1980 قبل

  
 35 في الواليات المحدة

 ...لذيننسبة ا
 21 سالماعتنقوا اإل

 14 ولدوا مسلمين



 لألبحاث بيو رآزم 2 األميرآيون المسلمون
 

 عن استيائهم من حرب الواليات عرابفي اإل مسلمون الذين استطلعت آراؤهمالميرآيون األ ددبشكل عام، لم يتر
 بات من هإن ميرآيين المسلمينمن األ% 53تقول أغلبية .  حياتهمفي أحدثته  التيثر اإلرهاب واأللمتحدة ضدا

 على المرء أن يعيش آمسلم في األصعب
 سبتمبر 11الواليات المتحدة بعد هجمات 

  أنمعظمهميعتقد آما . رهابيةأيلول اإل \
 تستهدف المسلمين بشكل خاص الحكومة
 ة نسبتعتقدو. بة والرصدالمراق لمزيد من
أن  ميرآيين المسلمينمن األضئيلة 

رهاب التي تقودها الحرب ضد اإل
للحد  توجه صادقالواليات المتحدة هي 

أن يشكك الكثيرون  ، آمارهاباإل من
. 11\9 هجمات ن عنعربا هم المسؤولو

ميرآيين األمن فقط % 40فنسبة 
  من العربمجموعات إن تقولالمسلمين 
 .فذت تلك الهجمات نهي التي

الكثير من   أنستطالعظهر اإلي
 في الى حد آبيراندمجوا   قدالمسلمين

أنهم   منرغم على الميرآيالمجتمع األ
 حديثا  الواليات المتحدةإلى قد وفدوا

 الذين هاجروا أوالئكفباستثناء . نسبيا
ميرآيين  معظم األيفيد،  جداحديثا

 أقرب نسبة آبيرة من بأن نالمسلمي
يعتقد و.  هم من غير المسلمينائهمأصدق

على المسلمين  يترتبأنه  هؤالء إجماال
  يحاولوانأ الواليات المتحدة إلى الوافدين

 نمن أ ميرآية بدال األتبني العادات
هم محيط عن  متميزين البقاءيحاولوا

 مسلما  بين آون المرءاناقضميرآيون المسلمون تال يرى األ%) 32-%63( تقريبا فبغالبية الثلثين. اإلجتماعي األوسع
 . في مجتمع حديثشعيمتدينا وآونه ي

الجمهور لدى  ها من ما حدإلى ، وهي نسبة أدنىبالجامعات  أنهم التحقوا تقريباميرآيين المسلميناأل نصف يفيد
 .صيةألوضاعهم المالية الشخ ييمهميان من حيث دخلهم السنوي وتقتساوي  والجهور العامالمسلمين نأغير . العام
 إذا ما قورنوا  جيدوضع مالي في يعتبرون أنفسهم  المهاجرين المسلمين من أعلى نسبةنة هو أحظالجدير بالمالو
 .الواليات المتحدةن في المسلمين المولوديب

 ميرآيوجهة نظر إيجابية تجاه المجتمع األ
 

 -----األميرآيون المسلمون----- 
الجمهور مواليد مواليد  

 *العام ميرآاأ الخارج المجموع 
 % % % % ميرآيةدبيات العمل األأ

 64 64 74 71  يؤدي إلى النجاحالعمل الدؤوب ال بد أن
 33 34 22 26 الدؤوب ال يضمن النجاحالعمل 

 3 2 4 3  ال أعرف\ال هذه وال تلك 
 100 100 100 100 

 
 مجتمعك الخاصل كفتصني

 82 65 76 72  جيد\ممتاز 
 18 34 23 27  سيء\متوسط 

 * 1 1 1  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 100 100 100 

 
  المالي الشخصيكوضع

 49 37 47 42  جيد\ممتاز 
 50 62 49 52  سيئ\معقول 

 1 1 4 6  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 100 100 100 

 
 مور في الواليات المتحدة عن مجريات األرضاك
 32 20 45 38 راض

 61 77 45 54 غير راض
 7 3 10 8  رفض اإلجابة\ال أعرف 

 100 100 100 100 
 

 القادمينعلى المسلمين ينبغي 
 ...الواليات المتحدة اليوم أن لىإ

 ال ينطبق 37 47 43 العادات األميرآيةيتبنوا 
 38 21 26 يظلوا متميزين عن المجتمع األميرآي

 11 18 16 آالهما
 6 5 6 ال هذه وال تلك 

 8 9 9  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 100 100 

 
 الوطنية الشاملةالمسحية مرآز بيو ستطالعات إمن تم الحصول على المقارنات مع الجمهور العام *

 \، يناير 2007 شباط \، فبراير 2005 تشرين األول \، أآتوبر 2006آذار  \ مارس: تباعا، التالية
 .2007آانون الثاني 

 



 لألبحاث بيو رآزم 3 األميرآيون المسلمون
 

 ال لواليات المتحدةفي ا حصاء السكانيالرسمي لإلمكتب ال اي يجريه التة الوطنية المسحياتستطالعاإل إن
ميرآيين السكان األلعدد بالنسبة   عمومامقبولة تقديرات  تتوفر؛ لذلك، ال الدينيةجيبين المنتماءاتن إعأسئلة  تتضمن

وع م مجويقدر . وما فوق18 في سن الـ مليون أميرآي مسلم بالع1.5والي بيو بحمرآز  دراسة ه تقدرالمسلمين والذي
ستطالع وأخرى من هذا اإل مستقاةبيانات  إلىادا  استنوذلك مليون نسمة، 2.35ميرآيين المسلمين بحوالي عدد األ
 أن إلى  هناشارة اإلتجدرو. األصلية همأوطان المهاجرين وجنسيات  عنالمكتب الرسمي لإلحصاء السكاني يوفرها

 . فحسبنهذين التقديرين هما قيمتان تقريبيتا

. مة المتواجدة في أوروبا الغربيةل األقليات المس عنها لدىوأوضاع عيشهمن ميرآيين المسلمياألتوجهات  ختلفت
أجريت في عام  مسحية إستطالعاتلقد أفادت ف

ضمن   في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا2006
أن المسلمين في " مشروع بيو للتوجهات العالمية"

. مشكلة البطالة تجاه أشد القلق هذه الدول قلقون
ن في  العام للمسلميالوضع المالي وعلى خالف

  عند، فإن معدل الدخل السنوييات المتحدةالوال
 معدالت  عنلف جداخمت لك الدولتمسلمين في ال

 . هناكغير المسلمين  عندالدخل

 نصف المسلمين في الواليات يقارب يقول ما
ن يعتبرون أنفسهم مسلميهم إن%) 47 (المتحدة

 بدال من أن يعتبروا أنفسهم ،بالدرجة األولى
 أآبر بكثير من نسبةل، إن في المقابولكن . أميرآيين

 دول أوروبية  من أصل أربعالمسلمين في ثالث
رون أنفسهم  يعتبنهميقولون إ استطلعتغربية 
 ، بدال من أن يعتبروا أنفسهمالدرجة األولىب مسلمين
هم  األميرآيين المسلمين آما أن.  في دولهمنمواطني

 مسلمي الدول األوروبية التي  منأآثر إيجابية
ي تقييمهم لنوعية العيش لدى النساء  فاستطلعت

 .وطنهمالمسلمات في 

 آثر ميال بكثير من أإن األميرآيين المسلمين
 من وسط ومناطق أخرىفي الشرق األالمسلمين 

ولة  دبقاءل يلسبيجاد إ باإلمكانه إن  القولإلى العالم
 حقوق إلى جابةتساإل بشكل يكفلسرائيل إ

آراء  ابهتشت،  وفي هذا المنحى.الفلسطينيين
 ة فيالجمهور عام آراء ميرآيين المسلمين معاأل
 .واليات المتحدةال

+23
+18 +18

+22

+2

لمانياأ فرنسا بريطانيا أميرآا

نسبة منخفضي 
مع الدخل مقارنة 
 الجمهور العام

47

81

46

66
69

625862
5046

5152

352929

 األميرآيون المسلمون أآثر ميال إلى التيار السائد

إسبانيا

يعتبرون أنفسهم 
الدرجة بلمين مس

 منبدال األولى، 
أميرآيين أو بريطانيين

 ألمانيينأو فرنسيين أو
  إسبانيينأو 

 للنساء العيشنوعية 
 في ا هنا منهأفضل

 البلدان المسلمة

 جدا تجاهقلقون 
لتطرف اإلسالمي ا

حول العالم في 
 الوقت الحاضر



 لألبحاث بيو رآزم 4 األميرآيون المسلمون
 

  مسلما بالغا1050الذي أجري في الوطن عامة والذي شمل  يمسحلستطالع الإلالنتائج الرئيسية  آانت هذه
 تناول .رسية والفايةردواألكليزية والعربية ونباإل  هاتفيامقابالتال وقد أجريت. يعيشون في الواليات المتحدة

)  مقابلة354 ( تقريباقابالتمثلث ال تم الحصول على قدف . مصادر للعيناتةثالث من ممتُص عشوائية  عينةستطالعاإل
 57549، مما استوجب غربلة عشوائياالمكونة  ألرقام الهاتفيةا اعتمدت علىللجمهور العام  ا جغرافيطبقيةعينة  من

 مليون 110 تتألف من  ملكية خاصةذاتقاعدة بيانات من أخذت  هاتفية ة مقابل533 أضيف إلى هذا الثلث و.أسرة
تم قد  و، المسلمينسماءأرجح أنها من ي يحمل أفرادها أسماء شخصية وعائلية أسرة 450000 أآثر من من بينها أسرة

ية ذات طنالونة  العيإلى ضافتها إ، مما مكن الجغرافية العشوائية من العينة المندرجة في هذه الالئحةاألسرحذف 
سبق   اإلنكليزيةتتكلم مسلمة بأسر اإلتصال معاودةعبر   مقابلة163إضافة تم آما . األرقام الهاتفية المولدة عشوائيا

 .2000استطالعات مسحية قومية أجريت منذ عام واستخدمت في 

  لمجتمع المسلمينديمغرافية مع المعالم الآي تتالءم إحصائيا فتالمفصلة أعاله وُآّيالعينات الثالث  دمجت وقد
العينة الكاملة تساوي في تجميع خطأ الهامش وآانت قيمة . لعينة العشوائية الجديدةل ةج آنتيا جمعهي تماإلحصائي الت

منهجية من الدراسة المتعلق بالفصل تصميم العينة المعتمدة في الدراسة في لكيفية  مفصل حشر ويوجد .±5%
 .ستطالع المسحياإل

  11\9 لـدائماألثر ال

 تجاه جماال إيةيجاب إ وجهات نظريون المسلمونرآمي األ يبديبينما
 لمسلمينعلى ا بات أآثر صعوبةالعيش أن ميرآي، يعتقد معظمهم المجتمع األ

 مكافحة فيحكومة  جهود الهم يرون أنف. 11\9 بعد في الواليات المتحدة
 عن وجهة برونيعالذين ومعظم  – رهاب تستهدف المسلمين بشكل خاصاإل

المسلمون وغالبا ما يعتقد . ةالمتزايد  األمنيةالمراقبة تزعجهم  هذهالنظر
 –  ذلكغير وأ اسودميرآيين أسواء آانوا  – دون في الواليات المتحدةالمولو
، آثيرون قد امتنع مسلمون مهاجرونو .هدفوا بشكل خاصتاسطالما أنهم 

تجاه ذ أمد قريب، عن إبداء آرائهم خاصة الذين وفدوا إلى الواليات المتحدة من
  .هذه المسائل

 في الواليات لتمييزاآانوا ضحايا هم إنميرآيين المسلمين يقول ربع األو
لتمييز أثناء ل اإطالق عرضوايت لم أنهم منهم %73 ، بينما يصرحالمتحدة

 الذين يقولونالمسلمين المولودين في أميرآا  نسبة إنو. دإقامتهم في هذا البل
 سلمين المهاجرينالمنسبة   حد آبيرإلى تفوقم سبق وتعرضوا للتمييز هإن

 %).18ابل مق% 41 (ذلكالقائلين ب

 حول اإلرهابآراء معقدة 

نتشار  ال بالنسبةتمع األميرآي المسلمجالم في أوساط شائعناك قلق ه
يقول . سواءعلى حد  حول العالم وفي الواليات المتحدة التطرف اإلسالمي

 النتشار هم قلقون جدا بالنسبةإن%) 51(آيين المسلمين تقريبا ميرنصف األ

 تجربة األميرآيين المسلمين
 

 مسلمو 
 الواليات 

 المتحدة الواليات العيش آمسلم في
 % :11\9 بعد المتحدة

 53 أصبح أآثر صعوبة
 40 تغيريحصل لم 
 7  ال أعرف\ آخر

 100 
 

 على المسلمين هل ترآز الحكومة
 ؟المراقبة لمزيد من

 54 نعم
 31 ال

 15 جابة رفض اإل\ال أعرف 
 100 

 
 ...مضى خالل العام الذي
 عن أعرب شخص ما

 32 مساندته لك  
 تصرف الناس آما لو
 26   أنهم يشتبهون بك
 في قامت سلطات األمن

 18 المطار باستهدافك شخصيا   
 أطلقت عليك 

 15 أسماء مستهجنة   
 تعرضت للتهديد

 4  اإلعتداءأو   
 

 هل آنت ضحية
 آمسلم يقيم في تمييز
 المتحدة؟ ياتالوال
 25 نعم
 73 ال

 2  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 



 لألبحاث بيو رآزم 5 األميرآيون المسلمون
 

 أراء األميرآيين المسلمين تجاه
 التطرف اإلسالمي

 
 المولودون المولودون  

 في خارج مسلمو 
 ----أميرآا---- ----أميرآا---- الواليات القلق تجاه انتشار
 السود الجميع العرب الجميع المتحدة ميالتطرف اإلسال

 % % % % % في الواليات المتحدة
 67 66 72 60 61  إلى حد ما\شديد 

 32 32 24 35 34  ال على اإلطالق\غير شديد 
 1 2 4 5 5  رفض اإلجابة\ ال أعرف

 100 100 100 100 100 
 

 التفجيرات اإلنتحارية
 ...لها ما يبررها

 6 8 12 9 8  أحيانا\معظم األحيان 
 85 87 78 82 83  ال على اإلطالق\نادرا 

 9 5 10 9 9  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 100 100 100 100 

 
 النظرة تجاه تنظيم القاعدة

 36 51 60 63 58 سلبية جدا
 25 16 8 7 10 سلبية إلى حد ما

 9 7 4 3 5 إيجابية
 30 26 28 27 27  رفض اإلجابة\ال أعرف 

 100 100 100 100 100 
 

 هل آان منظمو
  عربا؟11\9 هجمات
 44 48 22 37 40 أعتقد

 27 31 41 27 28 ال أعتقد
 29 21 37 36 32  رفض اإلجابة\ال أعرف 

 100 100 100 100 100 

 حد آبير إلىتفوق  سالمي حول العالم، وهي نسبةالتطرف اإل
وبا  المسلمون في معظم أورعنه  يعبر نفسه الذي القلقمستويات

و أنها ول –أقل وهناك نسبة . الغربية والشرق األوسط وأماآن أخرى
 يشعرون بالقلق الشديد %)36(لمين ميرآيين المس من األ–آبيرة 
 . في الواليات المتحدةإمكانية ظهور التطرف اإلسالمي تجاه

 التطرف انتشارن عن قلقهم تجاه وبينما يعبر معظم المسلمي
 ضئيل رهاب اإلضدسالمي حول العالم، فإن دعمهم للحرب اإل

ي تقودها الواليات  الحرب التإن منهم فقط %26فيقول . نسبيا
. الدولي من اإلرهاب  للحد توجه صادقرهاب هي اإلدة ضدالمتح

 عام  لألبحاث بيو أجراه مرآزيمسحاستطالع ، أظهر هذالخالفا و
 الحرب التي إن من الجمهور العام تقول% 67نسبة  أن 2004

من  للحد توجه صادقرهاب هي  اإلتقودها الواليات المتحدة ضد
 المسلمين وجهات نظرفي هذا الصدد، تتقارب و. الدولي اإلرهاب

 فيوسط  مسلمو الشرق األتلك التي يعبر عنهاوفي أميرآا 
 .رهاب اإلضدللحرب الشديد نكارهم است

ميرآيون المسلمون في غالبيتهم يعارض األو
توافق ال  أآثرية بسيطةالساحقة الحرب في العراق، و

يقول .  قرار خوض حرب في أفغانستانعلى
-%75( تقريبا 1-إلى-6ميرآيون المسلمون بنسبة األ

  في شنها الواليات المتحدة ارتكبت خطأإن%) 12
 الجمهور العام منقسم حول؛ آما أن حربا في العراق

من %) 35(ثلث فقط الينظر حوالي و. الحرب هذه
  قرار خوضتجاهيجاب ميرآيين المسلمين باإلاأل

لدى الجمهور % 61حرب في أفغانستان، مقارنة بـ
 .العام

 –مين ميرآيين المسلمن األ ة صغيرةوتقول أقلي
نتحارية ضد األهداف  التفجيرات اإلإن –فقط % 1

تقول و؛ يبررها الدفاع عن اإلسالم ما آثيراالمدنية 
نتحارية قد  العمليات اإلإنإضافية منهم % 7نسبة 

وفي أوروبا .  الظروفهذهفي أحيانا تكون مبررة 
 ريطانيا نسبة أعلى من المسلمين في بتقولالغربية، 

نتحارية العمليات اإل ه يمكن تبريرإنوفرنسا وإسبانيا 

 اإلنتقاض للسياسة الخارجية األميرآية
 

 مسلمو  
 الواليات الجمهور 

 المتحدة العام 
 % % الحرب في العراق
 45 12 القرار الصحيح
 47 75 القرار الخاطئ

 8 13  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 100 

    أفغانستانالحرب في
 61 35 ار الصحيحالقر

 48 29 القرار الخاطئ
 10 17  رفض اإلجابة\ال أعرف 

 100 100 
 حرب الواليات المتحدة ضد اإلرهاب

  67 26 جهد مخلص
 25 55 ليس جهد مخلص

 8 19  رفض اإلجابة\ ال أعرف \اإلثنان 
 100 100 

 
تم الحصول على المقارنات مع الجمهور العام من *

: تباعا،  التاليةية الوطنية الشاملةإستطالعات مرآز بيو المسح
، ومارس 2006 آانون األول \، ديسمبر 2007 نيسان \أبريل 

 .2004 آذار \



 لألبحاث بيو رآزم 6 األميرآيون المسلمون
 

 أآثر: المسلمون الشباب
 تدينا، وأآثر راديكالية

 
 العمر 

 18-29 30+ 
 % % الدين

 ...لى المسجدإيذهبون 
 35 50 مرة أو أآثر في األسبوع
 بضع مرات في الشهر

 26  24 أو في السنة
 39 26  اإلطالق ال على\نادرا 

 100 100 
 

 آون  بينهناك تناقض
 وعيشه المرء مسلما متدينا
 ...في مجتمع حديث

 28 42 نعم
 67 54 ال

 5 4  رفض اإلجابة\ال أعرف 
 100 100 

 
 :يعتبرون أنفسهم

 41 60 مسلمين بالدرجة األولى
 30 25 ة األولىأميرآيين بالدرج

 22 10 اإلثنان بنفس الدرجة
  وجهة نظر\ال هذا وال ذاك 

 7 5  ال أعرف\أخرى 
 100 100 

 
 الراديكالية

 :التفجيرات اإلنتحارية
 6 15 مبررة

 85 80 غير مبررة
 9 5  رفض اإلجابة\ال أعرف 

 100 100 
 

 ...النظرة تجاه تنظيم القاعدة
 4 7 إيجابية
 67 74 سلبية

 29 19 رفض اإلجابة \ال أعرف 
 100 100 

 .سالم في الكثير من األحيان أو في بعضهادفاعا عن اإل

 ستطالعإال أن اإلرهاب، اإل حول  الجالية األميرآية المسلمةبين جميع مكونات  في الرأيواسع توافق يوجد
 تكاد عن آراءفقط من األميرآيين المسلمين % 5نسبة رب  تع،وبوجه عام.  من الدعم للتطرفباوجيكشف أن هناك ي

 تتفاوت بشكل  تنظيم القاعدةنحو العداء الشديدمشاعر  فإن ،ومع ذلك.  تجاه تنظيم القاعدة مانوعامؤاتية  أن تكون
 ىإلهم ينظرون بمنتهى السلبية إن  يقولونمن مسلمي الواليات المتحدة المولودين في الخارج% 63فنسبة  –واسع 

 .السودميرآيين المسلمين فقط من األ% 36 و،لين المولودين في البالدمن المس% 51تنظيم القاعدة، مقارنة بـ

فبالمقارنة  . في الواليات المتحدةينالمسلم من بين  المخذولينأآثرهم السود ن إن األميرآيين المسلمي،  أعمشكلوب
 إلىدي يؤال بد أن  ؤوب الدالعملبأن صحة المقولة  تشكيكا فير  أآث هم،غيرهم من المسلمين في الواليات المتحدةمع 

 باقي عن  متميزينيحاولوا البقاء الواليات المتحدة أن إلىالمهاجرين   علىينبغي هعتقد أنالنجاح، ونسبة أآبر بينهم ت
 .واليات المتحدة في المن غيرهم عن مجريات األمور  بكثيرأقل رضى  أن األميرآيين المسلمين السوداآم. المجتمع
% 29، مقارنة بـفي الوطناألوضاع  عن اضونر فقط منهم% 13فنسبة 
من المسلمين % 45 والواليات التحدة المسلمين المولودين في من

 .المهاجرين

 30ـدون الميرآيين المسلمين ما  ذلك، يظهر المسح أن األإلىإضافة 
 اإلسالمي من للتطرف أآثر تقبالهم  وتدينا بكثيرأآثر   همعمرمن ال
 عن الشباب األميرآيون المسلمون فصحيو .اسناألآبر ن المسلمين ميرآيياأل

آما  ،األآبر سنا المسلمين أآثر من تألداء الصلوا جدا المسإلىيذهبون أنهم 
يعتبرون أنفسهم في الواليات المتحدة الشباب المسلمين أن نسبة أآبر من 

، وتبلغ هذه  أوال اعتبار أنفسهم أميرآيينبدال منالدرجة األولى مسلمين ب
 30البالغين سن الـميرآيين المسلمين من األ% 41، مقابل نسبة%60 النسبة

الذين  30ما دون سن الـإن عدد المسلمين ف، عالوة على ذلك. وما فوق
 في الكثير من األحيان أو  يمكن تبريرها التفجيرات اإلنتحاريةعتقدون أني

 ضعف عدد األآبر منهم سنا  أآثر من اإلسالم هوفي بعضها دفاعا عن
 .%)6مقابل % 15(  بالشيء نفسه يعتقدونالذين

 ميرآيينالتقبل المتزايد للتفجيرات اإلنتحارية لدى األ  نمطيتفق
مشروع بيو للتوجهات "النتائج التي توصل إليها   معالشباب المسلمين
ا لهذه خالف. نيا وإسبانياالمسلمين في بريطانيا وفرنسا وألما عن "العالمية
المسلمين  في أوساط أجريتالتي   المسحيةستطالعاتاإل ال تظهر، النتائج

 قبوال أوسع أن هناك العالم منوفي أماآن أخرى  في الشرق األوسط
 . المسلم الشبابلتفجيرات اإلنتحارية لدىل

 المسلمين في دول أخرى، فإن راءآل أعاله بالنسبة ما وردوتناغما مع 
 – أعمارهم  بغض النظر عن– ميرآيين المسلميناألمن نصف الن عقل ا يم



 لألبحاث بيو رآزم 7 األميرآيون المسلمون
 

  من الذين استطلعت آراؤهمفقط 10-من-4 نسبةف .11\9هجمات نفذت   من العربأن مجموعاتيتقبلون حقيقة 
  بالنسبة يعبر عن أي رأيلم%) 32(والثلث تقريبا .  الهجماتبالتخطيط لتلكمن العرب قامت  مجموعات إن يقولون

 .قامت بالهجماتقد   العربمنتكون مجموعات حتمال أن إ نفيا قاطعا% 28ينفي قاموا بالهجمات، بينما لهوية الذين 

نفذت  من العرب مجموعاتعتقاد بأن إلى اإلميال أقل المتدينين جدا ن المسلمين ميرآيين األيظهر اإلستطالع أ
سالم يمكن اعا عن اإلدفنتحارية  التفجيرات اإلإنيقولون الذين ذلك، يظهر المسح أن  إلىضافة باإل. 11\9هجمات 

 اقتناعا هم أقل ها أو في بعضانحياأل تبريرها في الكثير من
 .أيلول \ سبتمبر 11 هجمات واذقد نفعربا من غيرهم بأن 

 جتماعيامع سلطات حكومية واسعة ومحافظون إ

 سياسية ليبرالية آراءب األميرآيون المسلمون يتمتع
وفي . الحكومة ومدى صالحياتها حجم  لمسألتيبالنسبة

دورا  آما أنهم يؤيدون .جتماعيا، هم محافظون إالوقت ذاته
 .ناشطا للحكم في رعاية األخالق

بين حكومة أآبر حجما تقدم مزيدا من وعندما خيروا 
، حكومة أصغر حجما تقدم عددا أقل من الخدماتالخدمات و

 ،%21مقابل % 70ة  بنسباألولى على الثانية فضلوافقد 
آما . في هذا المجالبالتساوي بينما ينقسم األميرآيون عامة 

بين % 17مقابل % 73يتوزع األميرآيون المسلمون بنسبة 
 على الحكومة أن تكون أآثر فعالية في إنيقولون الذين 

  الدينمزيدا منترتب على ذلك  حتى ولو مساعدة المحتاجين
أن تفعل يس بوسع الحكومة ه لإنيقولون  وبين الذين العام

 .المزيد لمساعدة المحتاجين

 في  ال ينحون نفس النحو األميرآيين المسلمينغير أن
يقول ففيما  .في جميع القضايا السياسيةنفسه  الرأي الليبرالي

ينبغي للمجتمع أن  نمط للحياةالمثلية الجنسية  إنمنهم % 61
 حياةط نم المثلية الجنسية إنمنهم % 27 يقول ،عنهينهي 

. المجتمع األميرآي عامةمن % 51ـ، مقارنة بتقبلهينبغي 
من األميرآيين المسلمين أنه % 59تجاه، يعتقد وفي نفس اإل

حماية األخالق تكون أآثر فعالية في على الحكومة أن  ينبغي
تمعن أن الحكومة   منمنهم% 29 يتخوف في المجتمع، بينما
من الجمهور % 51وف ويتخ . لألخالقيةفي التمادي للترويج

تدخل الحكومة المفرط في حماية العام األميرآي من 
 .األخالقية

 أراء سياسية وإجتماعية
 

 الجمهور األميرآيين 
 العام المسلمين 

 % % ...يفضلون
 45 21 حكومة أصغر
 43 70 حكومة أآبر

 \ ال أعرف \يعتمد على الظروف 
 12 9 رفض اإلجابة

 100 100 
 مساعدة الحكومة للمحتاجين

 28 17 ليس بوسع الحكومة أن تفعل المزيد
 63 73 بغي للحكومة أن تفعل المزيدين

 \ اإلثنان بنفس الدرجة \ال هذه وال تلك 
 9 10 ال أعرف

 100 100 
 المثلية الجنسية نمط عيش

 ...ينبغي للمجتمع أن
 51 27 يتقبله

 38 61 ينهي عنه
 \ اإلثنان بنفس الدرجة \ال هذه وال تلك 

 11 12 ال أعرف
 100 100 

 الحكومة واألخالقية
 37 59  الحكومة أن تفعل المزيدينبغي على

 51 29 قلق لتدخل الحكومة بصورة مفرطة
 \ اإلثنان بنفس الدرجة \ال هذه وال تلك 

 12 12 ال أعرف
 100 100 

 إقرار طريقة بوش في أداء وظيفته
 35 15 أقر

 57 69 ال أقر
 8 16  رفض اإلجابة\ال أعرف 

 100 100 
  الرئاسية2004 التصويت في انتخابات

 51 14 بوش
 48 71 آيري

 1 15  رفض اإلجابة\مرشح آخر 
 100 100 

 تحديد الهوية الحزبية
 36 11  مائل إلى الحزب الجمهوري\جمهوري 
 51 63  مائل إلى الحزب الديمقراطي\ديمقراطي 

 13 26  ليس لدي ميال\مستقل 
 100 100 

 
تم الحصول على المقارنات مع الجمهور العام من إستطالعات مسحية 

أنظر اإلستطالع للمزيد (راها مرآز بيو خالل األشهر الستة الماضية أج
 الرئاسية إلى 2004 استندت نسب التصويت النتخابات). من التفاصيل
الفعلية .النتائج



 لألبحاث بيو رآزم 8 األميرآيون المسلمون
 

 األميرآيون المسلمون والمسيحيون
 

 األميرآيون األميرآيون 
 المسيحيون المسلمون 

 % % 
 60 72 في حياتك" مهم جدا"الدين 

 
 70 61 تصلي آل يوم

 
  الكنيسة مرة\تذهب إلى المسجد 

 45 40 واحدة في األسبوع على األقل
 

  الكنائس\ينبغي على المساجد 
 أن تعرب عن آرائها في المسائل

 54 43 السياسية واإلجتماعية
 

من إستطالعات مرآز بيو  مع المسيحيينتم الحصول على المقارنات 
، أغسطس 2006 أيار \مايو :  تباعا،ية التالالمسحية الوطنية الشاملة

 \، يوليو 2007 نيسان \ أبريل - آانون الثاني \، يناير 2005 آب \
  2006تموز 

 

لرئيس ل بأغلبية ساحقة معارضتهم األميرآيون المسلمون يدة للحرب في العراق، يبدي مع معارضتهم الشدتجانسا
 استطالع للرأي ففي آخر%. 69، تعارضه نسبة فقط في هذا المجال% 15ؤيده ، ففي حين يداء وظيفتهبوش في أ

 .بين مؤيد ومعارض% 57مقابل % 35آانت النسب  أجراه مرآز بيو في المجتمع عامة

 إلىأتباع الحزب الديمقراطي أو يميلون يعتبرون أنفسهم من  من األميرآيين المسلمين %)63 (أآثرية آبيرة
 إلى يميلونأو قراطيين ديمنفسهم  أعتبرونالذين ي عامة  األميرآيمن الجمهور% 51نسبة ، مقارنة بـالتعاطف معه
 الحزب إلىجمهوريين أو يميلون فقط من األميرآيين المسلمين يعتبرون أنفسهم % 11إن نسبة . قراطيالحزب الديم

 أي إلى ال ينتسبونمن األميرآيين المسلمين % 26 ونسبة. من الجمهور األميرآي عامة% 36بـالجمهوري، مقارنة 
الرئاسية في نتخابات من الذين أدلوا بأصواتهم في اإلوتقول األآثرية الواسعة .  حزبيتوجهال يعبرون عن   أوبحز

 .بوشفقط لصالح الرئيس % 14 اقترع  بينماجون آيريهم اقترعوا لإن 2004عام 

 المعتقدات الدينية

 دينيةمعتقدات  في الواليات المتحدة  المسلمونيحمل
ال يختلف ع الدين  منهجهم في التعاملإن فومع ذلك، . ةتميزم

 مسيحيو الواليات المتحدةبه األسلوب الذي يتعامل إجماال عن 
  .مع معتقداتهم الدينية

والمسلمين %) 45(من المسيحيين نسب متقاربة هنالك 
يشارآون في هم إنفي الواليات المتحدة يقولون %) 40(

.  األسبوع على األقلواحدة في مرة  الدينية والشعائرالطقوس
،  يوميايصلونهم إنأآبر من المسيحيين   مانوعاقول عدد ي بينما
في " مهم جدا" الدين إنيقولون  أآبر من المسلمين اعددفإن 
 .حياتهم

، آغيرهم من األميرآيينأن المسلمين،  ومن الالفت
.  السياسية لألمةفي الحياة المناسب للدينن حول الدور منقسمو

 ، بينمادخل في األمور السياسيةأال تت لمساجدعلى اه ينبغي إنقولون ي%) 49(حوالي نصف األميرآيين المسلمين 
، مقارنة. جتماعيةالسياسية واإل المسائل حيالتعرب عن آرائها على المساجد أن ينبغي منهم أنه % 43تعتقد نسبة 
يوت العبادة وسواها من به على الكنائس إن 2006 عام  مرآز بيو أجراه في استطالعمن المسيحيين% 54قالت نسبة 

 .معاآسمنهم عن الرأي ال% 43جتماعية، بينما عبرت نسبة تعرب عن آرائها السياسية واإلأن 




